
ذذ ا أعرفتم؟ و الثللاني:  المحفللوظ،  اللللوح مو اضع: في ثل ث في كتاب هو إ
حح ف في صص بأيدينا.  التي  الصح ف و الثالث: في  الملكئكة، بأيدي  التي  ال

نن شك " ول  المؤل ف: " منيع )) قال عزيزوقوله: ((  معاني (منيع) من أ
مم هي (عزيز) ولكن ززيز): بمعنللى  المؤل ف قال مما أع زنللع أي منيللع (ع تت يم

تله أن ءء أحد ينا فللالقرآن غالب  الثاني: (عزيز) بمعنى  الله، فضحه إل بسو
نك ل ننه ش زر؛ه؛ على غالب أ أرسللل الللذي هوتعللالى: ((   الللله لقللول غيلل

رر ه الحللق ودين بالهدى رسوله ههلل ييهظ فهللو )) كللله الللدين علللى هل
بب ذذ ا شلليء، لكللل غال تله أن ممتنللع هللو إ بد ينللا ءء أحلل تحه إل بسللو  الللله، فضلل

ننه زلب و الثاني: أ نما ولهذ ا غا ذة  اللسلللمية  المللة كللانت تل تك سسلل تم كللانت بلله مت
ذة ندع ت غالبل زرهملا وقيصلر كسللرى علروش هل تح  الجبللابرة ملن وغي زتلل حف بله و

نلت فلما ومغاربها،  الرض مشارق زرمت  اللسلمية  المة عنه تو هذ ا زمن حح
 و القهر و الغلبة  العزة هو  الذي  العظيم  الخير

 )) تلله ليس )) أي خلفه من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل"  قب
بب حبه كتا سذ تك تد؛ه ول ي صد  الباطل)  الباطل يأتيه " (ل بع صد  الصحيح زض زض  الحللق و
 البطلن صحيحة. فيجعلللون باطلة.  الصلة يقولون:  الصلة  الفقهاء فعند
نحة، مقابل في سص الحللق هللو الللله بللأن ذلك((   الكريللم  القرآن وفي  ال

نن تعلل الباطل هو دونه همن يدعون رما وأ تللة فلي  الباطللل )) فج تب حمقا
ذذ ا  الحق، مد هللو  الباطل)  الللذي يأتيه (ل إ مق، زضلل بيللن منوقللوله: ((   الحلل
ليللس قال: " أي غريب بتفسير  المؤل ف )) فسرها خلفه من ول يديه
بر هذ ا " وفي بعد؛ه ول يكذبه كتاب قبله تظ يللأتيه ل أنلله و الصللو اب ظاهر، ن

حر فيما أي يديه بين زمن  الباطل زب زفه من ول به، حيخ تر فيما خل صل عنلله، أخب كلل
مق، فهو لسيكون بأنه عنه أخبر ما وكل حق فهو به أخبر ما ذضللا طيللب ح أي
صل  الحكام حيث من  الباطل يأتيه ل تم ما ك مق فهللو بله حك حللق، وغلايته تحلل

نن  المعنى فيكون زمل ل  الكريم  القرآن هذ ا أ مح- -في فيه ليس أو يشت  الص
بء فيه ليس زلخبار في ل  الكذب من شي ول يديه، بين ما وهو مضى عما  ا
ْققبل عما  الخبار في تت تت وإن ))، خلقلله من ولقللوله: ((  وهللو حيسلل شللئ

زكس ْقع كللذلك  الماضللي، هللو خلفلله ومللا  المستقبل هو يديه بين فقل: ما  ا
ذضا حمه  الحكام حيث من  الباطل يأتيه ل أي صلها أحكا ْقدل ك جللور، فيهللا مللا علل

زجد ولهذ ا زطللي كمللا  الكريللم  القللرآن ت نب يع نقلله  الللر يعطللي  العبللادة زمللن ح
نقه  المخلوق ذضا ح صق )) هذ ا شيئا به تشركوا ول الله واعبدوا((  أي ح

تد؛ه: ((   الله، قق )) فهو إحسانا وبالوالدينبع قق أحكللامه فللي حلل فللي حلل
حؤو ا ))، خلفلله من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل((  أخبار؛ه تر ْققلل و ا



تل شئتم إن تتتعللالى: ((   الللله قو نم ققا ربللك كلمللة وت قل صللد )): وعللد
 الحكام. )) باعتبار عدل((   الخبار )) باعتبار  صدقا((
هفه همن ول يديه بين من الباطل يأتيه  ل(( لل خل مم همن تنزي حكيلل

ثللاني خبر يكون أن ويجوز محذوف، مبتدأ خبر )) هذ؛ه تنزيل (( )) حميد
نل )) ثاني وإنهلقوله: ((  بب) (عزيز) صفة ثالث ثالث؟ و (كتاب)، لل (لكتا

أن يجللوز )) هللذ؛ه خلفلله مللن ول يلديه بين من الباطل يأتيه ل(( 
ذة تكون ذضا صف ذر ا فيكون هذ ا وعلى لل(كتاب) أي ذي، (تنزيل) خللب ويجللوز ثللان

ذر ا تكون أن ذر ا يأتيه أي: (ل ثانيا خب نن) ثانيللا  الباطللل) خللب هللذ ا وعلللى لللل(إ
ذر ا فتكون بل) خب ذثا، (تنزي ءأ (تنزيل) خبر تكون أن ويجوز ثال محللذوف لمبتللد

بل و التقدير: هو ءم من تنزي نل حميد حكي ننلله أولللى؛  التقللدير هللذ ا ولع صل ل حد يلل
نن على زة لبيان  الستئنافية  الجملة أ تم تظ )) تنزيلقللال: ((   القللرآن، هذ ا ع

بل أي نز تن ْقرنا فإذ ا ،حميد حكيم من حم نس نزل (تنزيل) بأنه ف تنلل  المصللدر صللار م
ْقرنا إذ ا  النحللو هنللا جماعللة يا إيش؟ بمعنى نسلل نزل) صللار ف تنلل حم (تنزيللل) بللل(

 المفعللول  السللم بمعنى يأتي و المصدر  المفعول،  السم بمعنى هنا  المصدر
حن و الذي  الفاعل  السم وبمعنى سي لل((   السياق، هو ذلك حيع حكيم من تنزي
تملة ذي )) (حكيلم) أي حميد ْقك ْقكلم وذي زح ه فلالحكم حح فلي و الحكملة لل

زمه صب وجل عز أحكا زصلل ف وجللل عللز فللالر نت تب ل  الللذي بللالحكم حم سقلل للله حمع
زم زنع ل  الللذي  النافللذ بللالحك لمللا مانع ل(   المللأثور  الللدعاء وفللي للله مللا

تعللت لمللا معطللي ول أعطيت ذضللا من زصلل ف هللو ) أي نت صل بالحكمللة حم كلل
تع ت إن حكمة، أحكامه  الحكمة، غاية في وجدتها  القدرية  الحكام إلى نظر

تع ت وإن عز فهو  الحكمة غاية في كذلك وجدتها  الشرعية  الحكام في نظر
زكم وجل ْقكمة وذو حا تة ل حاكم زمن كم زح تم ءم زمن وكم له؟ حك ْقكللم ل حكي حح
بر له؟ يسللتطيع ل حكللم، عنللدهم ليس ولكن عقلء حكماء  الرجال زمن كثي
حكم أن زته، على ول يح زكم إنسان زمن وكم  امرأ ولكللن قللوي حلسلللطة ذو حللا

نمللا حكمة؟ عند؛ه ليس بم، حللاكم فهللو وجللل عللز  الللرب أ بللذكر وبللدأ حكيلل
نن  الحميد؛ قبل  الحكيم تد ل نرع ع  الحم تف نن  الحكمللة لىع حم يكللون  الحكيللم فللإ
ذد ا يقلول:  الملر اد كلأنه " يعنلي  المحملود  اللله  المؤلل ف: " أي قال محمو
زميد بالحكيم تح نن إلللى " أشللار وقللوله: "  المحمللود  الللله هللو  ال ذل أ هنللا فعي
زعيل تأتي  العربية  اللغة في مفعول، بمعنى زعل بمعنى تف زعيل فا تف بمعنللى و
زريح. بمعنى قلت: فلن فإذ ا مفعول لسللميع. قلللت: فلن وإذ ا مجللروح، ج
مفعللول، وبمعنى فاعل بمعنى تأتي  العربية  اللغة في فهي لسامع، بمعنى

ترها هنا نس حمود، بمعنى  المؤل ف ف قاصللر؟  التفسللير هذ ا هل لكن طيب مح



نن قصور؛ فيه  الجو اب: نعم ذد ا ل مفعللول وبمعنللى فاعللل بمعنللى هنللا حمي
ذضا وهو محمود فهو زمد، أي زني تعالى  الله أليس حا ذر ا حيث  المللؤمنين علللى كثي

صرلسل وعلى ْقمللد، هذ ا عباد؛ه؟ من شاء تمن وعلى  ال ْقصلل ف يعنللي ح هللؤلء و
تنى  الذين  المخلوقين حدهم هللو عليهللم  الله أث ذذ ا  الو اقللع، فللي حملل فيكللون إ

)  ال؟خ؟(حميد
ومفعول فاعل  بمعنى الطالب:

وبمعنللى محمللود أي: أنلله مفعللول ومفعول: بمعنى فاعل : بمعنى الشيخ
زر؛ه في  الله رحمه  انتبهو ا! و المؤل ف حامد أي: أنه فاعل حصور. تفسي ق
 المكللذبين تهديد  الكريمة  الية هذ؛ه  في )) حميد حكيم من تنزيل(( 

تف بالذكر كفروا الذين إنلقوله: ((  بالقرآن تذ تب  الخللبر؛ )) وحلل ته ليللذ
حن زر؛ه في  الذه نل تقدي تهب حك طيب. مذ
نن  الية فو اكئد ومن بر،  القللرآن هللذ ا  الكريمللة: أ ْقكلل ذر ا؛  الللله لسللما؛ه زذ تمللا ذكلل زل

 التفسير. في ذكرنا؛ه
نن  اليللة هذ؛ه فو اكئد ومن حبو ا هللؤلء  الكريمللة: أ نذ تءهم أن بعللد بالللذكر كلل جلا

حقو؛ه نق نن ومعلوم وعرفو ا وتح تب أ سذ تك نقق أن بعد بالشيء  الم تح صد لللديه يت تشلل أ
ذما ذل إث نذب ممن ووبا ءر في ك ءه أم زب تت ْقش نماقلللوله: ((  زمن هذ ا حيؤخذ عند؛ه، م رل

)). جاءهم
نن  الكريمة  الية فو اكئد ومن تد ل غالب عزيز  القرآن هذ ا أ ءء يناله أح إل بسو

ذمللا كللان إل أمللامه يقللوم أحد ول  الله فضحه ذبللا، مهزو ت ف مغلو تصلل حه وو  الللل
ننه  القرآن تعالى مملا متعللددة وبأوصلاف كريلم وبلأنه مجيد وبأنه عزيز بأ

زة على يدل تم تظ  القرآن. هذ ا ع
نن  اليللاع ت هللذ؛ه فو اكئد ومن تك تمللن  الكريمللة: أ نسلل  العللزة، فللله بللالقرآن تم

ننه حهه: أ ذز ا  القرآن كان إذ ا وج تنال أن فلبد عزي تة ي وإل بلله تمسللك تمن  العز
تر  القللرآن لكللان صل عزيللز غيلل حد العللزة ولللله )): تعللالى قللوله لهللذ ا ويلل

)). يعلمون ل المنافقون ولكن وللمؤمنين ولرسوله
نن  الية فو اكئد ومن مق  الكريم  القرآن  الكريمة: أ ء ف ح زمللن  الباطللل عنه منت
سل ))، خلفلله من ول يديه بين من الباطل يأتيه للقوله: ((  وجه ك

 الثباع ت؟ صفاع ت من أو  النفي صفاع ت زمن هي هل للقرآن  الصفة هذ؛ه
:  النفي الطلبة
ذذ ا  النفي، نعم : أي الشيخ ْقته  الذي ما إ تن نم تفللى نقول: إذ ا  الثباع ت؟ زمن تض  انت

سل زمن عنه  الباطل ززم خلفه ومن يديه بين من وجه ك يكللون أن ذلك زمن تل
ققا ْقجه، كل زمن ح نعم. و



نن  الية فو اكئد ومن حم  القرآن  الكريمة: أ تنزيلقوله: ((  من يؤخذ  الله كل
حه حميد حكيم من زنه )) وجلل تم كللو نن  الللله كل ذنللا ليللس صللفة  القللرآن أ عي

نلة زق تلة مست زص تر صفة كان فإذ ا منف تك تل أنله  اللله وذ تز تم منله نلل زز يكلون أن لل
تمه، حه ذكر  الذي  الشيء كان لو أما كل ننه  الل تله أ تز ذئا أن ذنا شي مي تع ذل حم زص تف عن من

مل ل فهذ ا  الله حد ننه على ي زع ت زمن أ )) مللاء السماء من  أنزل((  الله صفا
نل مخلوق  الماء هذ ا مللن لكللم وأنزل((  مخلللوق،  الللله؟ صللفاع ت مللن و

((  الللله، عللن منفصللل شلليء لنلله )) مخلللوق؛ أزواج ثمانيللة النعام
لس فيه الحديد وأنزلنا يع شديد بأ هف طيللب )) مخلللوق، للناس ومنا

ءر في  النز ال أو  التنزيل جاء إذ ا لكن ْقم تفة هو أ يكللون أن يمكللن ل فللإنه زص
ذقا ذنا مخلو بة هو بل  الله عن باكئ  الله. صفاع ت زمن صف

حع ت  الية فو اكئد ومن سو  الكريمة: إثبا حل حه  الله حع ْقج تنزيلقللال: ((  أنلله ذلللك و
ذل كان )) وإذ ا حكيم من ززم منلله تنللزي نز فللوق يكللون أن للل وهللو وجللل علل

ذر ا ذكرنا وقد كذلك، تر كثي حرنا وذك نن أيضا غي نو أ حل بت تعللالى  الله حع بالدلللة ثلاب
سلها ْقطرة و العقل و الجماع ع و السنة وهي:  الكتاب ك زف صلهللا و ال تقللة ك زف نت علللى م
سو حل  الله. حع

حع ت  الية فو اكئد ومن وهمللا: وجللل عللز لللله  اللسللمين هللذين  الكريمللة: إثبللا
تنا؛ه مللا وإثباع ت و الحميد  الحكيم نم تضلل ( الحكيللم) و الصللفاع ت،  المعللاني مللن ت
نمن تض ْقين ت تت تف تل؟خ؟ عظيمللتين صلل نل ور اك  اللللي  ا تن أنللت؟ ي نم تضلل ( الحكيللم) ت
تتين ْقين زصف تت تم زظي نل هما؟ ع زخي؟ ي نل...  التفللت هللذ ا ور اك هاللي أي يا  اش  ي
نل يقول؟ زكئب و القلب حاضر  الجسم أمين، يا ي أمين يا غا

 أنا؟ الطالب:
تتين تضمن  الحكيم...   اي، : أنت الشيخ مللا  الللله صفاع ت زمن عظيمتين صف
 هما؟

حاكم حكيم ..  الطالب:
زكيم  الحكمة من حكيم : يعني الشيخ ْقكم من وح حح بم فهو  ال حكمللة، ذو حللاك
من  التفسير في ذكرنا طيب بم هو تمن  الناس زمن أ زكم، وليس حكي زمن بحا و

زمللن بحكيللم، وليللس حللاكم هو تمن  الناس ول بحللاكم ليللس تملن  النللاس و
زمن حكيم، بم هو تمن  الناس و ذذ ا فالقسام حكيم حاك أربعة. إ
ذضا: أنه  الكريمة  الية فو اكئد من طيب تع ع أن لحد يجوز ل أي سر تش ذعا حي زمن شر
نل عند؛ه، حخذ أين زمن فؤ اد يا ي ْقأ  هذ ا؟ ت

......  الطالب:
: خطأ الشيخ



حميد؟ حكيم الطالب: 
يصلح، ما كلها  الية ترى هي ما  الشيخ

: بقوله: (حكيم) الطالب
نل حاكم زمن  المعنيين : بأي الشيخ حكمة؟ و

زمن الطالب: حاكم.  
نن أحسنت، حاكم : من الشيخ ححكم زمن ل إمللا  الحكم  الناس، بين  الحكم  ال

ذما يكون أن نما  الناس في حك ذما يكون أن وإ لحد يجوز فل  الناس، بين حك
تم أن نل  الناس بين يحك إن((  وجللل عللز لللله  الحكللم لن  الللله؛ أنللزل بما إ

تز أن لنا هل لله  الحكم ولكن )) و اضح؟ لله إل الحكم تو ند نتجا عز  الله ح
ءد على  الحكم في وجل وصللحة  اليمللان أو  الكفر أو  البدعة أو بالفسق أح

نل  العقيدة نل لنللا يجللوز ل ؟ الشرع ع من بدليل إ ءل إ يعنللي ، الشللرع ع ملن بلدلي
حم هللذ ا مؤمن هذ ا مبتدع ع هذ ا فالسق هذ ا كافر نقول: هذ ا أن لنا ليس لسلللي

ْقضنا إذ ا إل  العقيدة تر تبللع فلللو وإل و السللنة،  الكتاب على عليه ما ع نت  الحللق  ا
ت اهم زع ت أهو تد تمن و الرض  السماو اع ت لفس فيهن. و

نن  الية فو اكئد من ذء محمود محمود، تعالى  الله  الكريمة: أ  إيش؟ على بنا
زعل  السم هذ ا ... الطالب: فا

ذذ ا طيللب لسللان، لسللبق.....  : خطأ، الشيخ نن علللى إ  السللم (حميللد) مللن أ
 طيب مفعول

تمد وجل عز  الله هل نسأل هنا زضح  السر اء على حال؟ كل على حيح ننلله و ا أ
تمد تنه  السر اء على حيح تأف إليك أحسن ل كيلل ف  الضللر اء علللى لكللن بللك ور

تمد؟ حيح
...... الطالب: 

حد؛ه الشيخ تم ذل: نح ندر ما أنه نعلم لن : أو ذيللا: أن ل لحكمة إل هذ ا ق شك. ثان
نتب ما تمللد أن يقتضي  العظيمة  المصالح من  الضر اء هذ؛ه على يتر  الللله حيح

نلم  الشوكة أصابته إذ ا  النسان كذلك؟ أليس عليها له؟ يحصل ماذ ا بها وتأ
صط تح حته خطيئته من عنه حي تلة خطيئ زق تية عظيمة حمث زز و الشوكة  الخرة في حمخ

ذة ليست تم زل نفللر ذلللك ومللع للناس ظاهرة وليست ذ اك إلى مؤ زمللن بهللا حيك
زصيب لما  العابد اع ت لبعض قيل ولهذ ا لسيئاته، حعها حأ حب ْقص نثر ولم تتألم ولم تأ تتأ

تة قالت: إن تحزن ولم زني أجرها حلو ْقت تة أنس زرها، مللر ار عجيبللة كلمللة صللب
بع ت لهم  الصوفية نن بلاللب، و الخللذ  العبللادة في عجيبة كلما تة إ زرهللا حلو أج
زني ْقت تة أنس تر زرها مر ا نن صب تظم  الجر ل ذذ ا  المصيبة من أع حيصلليب مللا حتى فإ
ترر زمن  النسان نض نن  ال تمللة لنلله عليلله محملود تعللالى  الللله فللإ شللك ل زلحك



حد و النسان تعل وجل عز  الله عب نن شاء ما به يف زميللدة،  العاقبة ول طيللب ح
تمد هل حجود على تعالى  الله حيح  ال؟خ!  الكافرين؟ حو

.....  الطالب:
تمد؟ : ما الشيخ زر بللالله، إل قللوة ول حللول ل شلليخ يا بالله أعوذ حيح زف  السللتغ

سكر، إيش؟  الله، نعم. تف
تع ع لنلله ذلك يحمد شيخ يا نعم  الطالب: تدهم لنللا شللر فللي و الشللهادة جهللا

...  الجنة فندخل لسبيله
ترف فهل  الكافر وجود لول : إي الشيخ زرف  النسللان وهللل  المؤمن؟ حيع يعلل

تر تر يعللرف مللا كللافر؟ هناك يكن لم إذ ا عليه  الله نعمة قد  الللله، نعمللة قللد
حم حيقام وهل كللان مسللألة هنا لكن بد، ل أحد؟ للنار يبقى وهل  الجهاد؟ عل
تبه إذ ا ولسلم عليه  الله صلى  النبي ذئا يعني أصا حكئه شي يقللول:  الحمللد ل يسو

وهللذ؛ه حللال، كللل علللى لللله يقللول:  الحمللد كللذ ا على أو  الضر اء على لله
زبه أن ينبغي  المسألة تت لللله تقللول:  الحمللد  السللر اء أصللابتك إذ ا أنللت لها تن

زته  الذي علللى لللله  الحمللد  الضر اء: تقللول أصابتك إذ ا  الصالحاع ت، تتم بنعم
تأ نعرف وبهذ ا حال، كل تمللد ل  الللذي لللله يقللول:  الحمللد تمن خط علللى حيح

نن غلط؛ لسو ا؛ه. هذ ا مكرو؛ه زبلل ئ  العبللارة هذ؛ه ل صزم عللن حتن أ
ت وعللن نفسللي تتلل

تما كر اهة ندر زل مد: مكللرو؛ه فيهللا إن ثللم  النسللان علللى وجللل عز  الله ق تضللا ت
نن ثم مستقيم، غير وحمد. هذ ا ذضا فيها إ عليلله  الرلسللول لسللنة مخالفللة أي

حد و السلللم  الصلللة عليه  الرلسول كان و السلم  الصلة لللله يقللول:  الحملل
زعر ول  المكرو؛ه يذكر حال. ول كل على ذذ بأنه حيش تأ تت على لله  الحمد منه، م
ْقبت إذ ا فللأنت حللال كل تتللم بنعمتلله  الللذي لللله فقللل:  الحمللد بسللر اء حأصلل

سين:  الحملد شئت وإن  الصالحاع ت، تع ه ف ذد ا رزقنلي  اللذي لل للله  الحملد ولل
ذحا رزقني  الذي هللذ ا لن ذلللك أشللبه ومللا مال رزقني  الذي لله  الحمد نجا
 الللذي لللله تقللول:  الحمللد  المكروهللة  المور لكن و اضح، عليه و الثناء خير

 اللذي للله  الحمللد حلال، كللل علللى للله  الحملد تقول؟ ماذ ا ل، أمرضني؟
كل على لله تقول:  الحمد ل، عمي؟ أو أخي أو أبي بفقد بمصيبة أصابني

ندر ما على لله فقل:  الحمد شئت وإن حال، كللل علللى بمعنللى هذ؛ه لن ق
حال.

نن  الية فو اكئد من مب  الكريمة: أ حل وجل عز  الر زم تمد بحيث  العدل كا ْقح تمللن تي
صق زح تت تمد أنه كما  الحمد يس ْقح ننه حي بل ل نن عللى إيلش؟ عللى بنلاء للحمد، أه أ

زمد (حميد) بمعنى نعم. حا
نن  الية فو اكئد ومن تع  الكريمة: أ بق  القرآن في ما جمي زب ذملا للحكملة مطا تما



ءل زمن ءم أو تحلي ءب أو تحري حهه ليش؟ إطلق أو إيجا ننه وج تل ل تز ءم زمن ن حكي
ذل يكللون أن لبللد حكيللم مللن و النللازل حميد، زم و الللله  الحكمللة علللى مشللت

  الموفق
 الحكام؟ وهي ثالثة صفة نأخذ ما حكيم : قوله الطالب
تمة  الحكمة، هو  الحكام ل،:  الشيخ تكام.  الحك ْقح إ

نزل   الشلليء الطللالب: تن حم ذنللا كللان إذ ا  الللل ... هللل و النعللام  كالحديللد.... عي
ْقلق؟ بمعنى تخ  ال
تدق هي بل  الخلق بمعنى : هي الشيخ نن  الخلق؛ من أ لللول  الشياء هذ؛ه ل

ترها  الله أن نخ ْقعنا ما لس تطر أن  الستط ْقي تس مللن نللوع ع علللى يللدل فهذ ا عليها حن
تلها ترة تكون حتى ألسفل إلى علياء من  التسخير: أنز نخ تس نعم. للخلق م

 الله؟ ألسماء من هل   الهادي.....  الطالب:
ترنا )) إذ ا هللاد قللوم ولكلتعللالى: ((  قللوله تفسير  على:  الشيخ نسلل ف

صح.  الله هو  المعنى
 الللله إلللى  الشر  ينسب.. وتعالى لسبحانه  الله عند هلقولنا: ..  الطالب: 

...
 الحللديث فلي جلاء ولهلذ ا شيء كل خالق وجل عز  الله نعم، : أي الشيخ

زر؛ه بالقدر ( تؤمن سر؛ه خي زسب ل ) لكن وش ْقن نر ت لللم  الللله لن  الله إلى  الش
سدر تق صر لخير، إل  الشر هذ ا ي ذذ ا فالش زللله في ل مفعوله في إ أنللت صللح؟ فع
نل هذ ا فاهم فللي ل مفعللوله فللي أقللول:  الشللر  أنا..  الفرق؟ فاهم ل؟ و
ذل هذ ا؟ فاهمين فعله، ندر إذ ا مث ذضلا  الناس على وجل عز  الله ق مر مر نشلل  ال

ندر؛ه  الله كون في لكن  المرض نفس في زمللن لنلله  الخيللر؛ هللو تشللر ل ق
ذل مصللالح:  المللر اض زمللن يكللون ملا أكبر نن ومنهللا  السلليئاع ت، تكفيللر مث أ

رر(( وجل عز  الله إلى يرجعون  الناس ره رظ يد   رسا رف تل رر هفي ا رب تل هر ا تح رب تل روا
رما تت هب رب رس هدي رك تي هس رأ ننا تم ال يه رق هذي ييلل رض هل تعلل هذي رب نللل يلللوا ا هم تم رع يهلل نل رع رل

رن يعو هج تر نن ومنها ]،41)[ الروم:) ري زرف  النسان أ تر يع ْقد عليلله  الله نعمة ق
ذل  النسان بالعافية ْقدر نعرف ل يعني نعرف ل  الن نحن مث  التي  النعمة ق

تفس في علينا بها  الله أنعم نن حيصللاب لللو لكللن ذلللك أشبه وما و الحركة  ال
زضلليق منلا  النسان ترف نفلس ب ْقدر علل يصلاب للو بلالنفس،  الللله نعملة قلل
نل ف أعضاكئه في بتعب منا  النسان تك ْقدر عرف  الحركة زمن يت  الللله نعمللة ق

سدها ولهذ ا فهمت؟ عليه، نعم.  الشياء تتبين قيل: وبض
إلللى ولسلم عليه  الله صلى  النبي دعاء فيك  الله بارك  شيخ ... الطالب:

زكلني تمن  الللله صلى  النبي عن ثبت  هل... قريب إلى  أم..... بعيد إلى ت



ولسلم؟ عليه
زرف ما و الله، أدري : ما الشيخ نعم. أع

... و النظي ف  الطبيب تعالى  الله  تسمية...  تسميته  صحت..... الطالب:
نن أنه بكر أبي عن ورد : هذ ا الشيخ تعل إني فقال رآني  الطبيب قال: إ أف

تس ل وهذ ا أريد ما تبر مقام في به بأ ل،  التسمية لكن  الخ
زظي ف؟ الطالب نن :  ال
ننظي ف الشيخ ذضا حديث ورد :  ال هذ ا. في أي

رما((  الرجيم  الشيطان من بالله  القارئ: أعوذ يل   رقا رك يي نل رللل تد رمللا هإ رقلل
رل هل هقي يس رر تن هلل رك هم هل تب نن رق رك هإ نب يذو رر مة رل رر هف تغ يذو رم مب رو رقا مم هع هليلل * رأ
تو رل ي ه رو رنا تل رع قنا رج ترنآ ييا يق هم رج تع يلوا رأ رقا تول رل تت رللل رل رصلل يه يف يت ريللا يي نآ هملل رج تع رأ رأ

يي هب رر رع تل رو رو يق رن يه هذي نل ينوا هل رم قدى نآ لء يه رفا هشلل رن رو هذي نللل رن ل روا ينللو هم تؤ يي
تم هفي هه هن رذا لر نآ تق رو رو يه تم رو هه تي رل قمى رع رك رع هئلل رل تو رن يأ تو رد رنللا تن يي من هملل ركللا رم
مد هعي تد رب رق رل رو رنا *  تي رت رسى نآ رب يمو رتللا هك تل رف ا هل يت تخ هه رفللا تول هفيلل رللل لة رو رملل هل رك

تت رق رب تن رس رك هم رب ري رر هض يق تم رل يه رن تي تم رب يه نن هإ هفي رو كك رل يه رش تنلل مب هم هريلل * يم
تن رل رم هم قحا رع هل هه رصا هس تف رن هل تن رف رم رء رو رسا رها رأ تي رل رع رمللا رف رك رو ربلل مم رر نل رهظ هب

هد هبي رع تل ].46-43)[فصلت:) هل
 مللاوتعالى:  (( تبارك  الله قال  الرجيم  الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
مللا((  آخللر؛ه ) إلللى) قبلللك مللن للرسل قيل قد ما إل لك يقال

سسللر: " مللن )) قللال لللك يقللال و اللسللتهز اء " يعنللي  التكللذيب  المف
)) ومنلله قبلللك من للرسل قيل قد ما إل((  ذلك وغير و السخرية
رك((تعللالى:  قال كما مجنون لساحر قولهم: إنه هل رذ ركلل رتللى رمللا   رن رأ هذي نللل ا

تن تم هم هه هل تب تن رق مل هم يسو نل رر يلوا هإ لر رقا هح تو رسا لن رأ ينللو تج )[ الللذ ارياع ت:) رم
صل  الكلمة ] هذ؛ه52 زمللل للرلسللول، يقولها أحد ك  المعنللى: يكللون أن ويحت
زمن يقال (ما تللله قبلللك) أي مللن للرلسللل قيللل قللد ما (إل  الوحي لك)  مث

حلهما و الية قللد (مللا إل) مثللل لللك يقللال " (ما إر ادتهما من مانع ول تحتم
بم  المؤل ف " ز اد مثل قبلك) " قوله: " إل من للرلسل قيل (مثل) ومعلللو
نن تأ مثل" وإنما قوله: "إل يساويه قيل) ل قد ما قوله: (إل أ تجلل  المؤللل ف ل

هللو ليللس ولسلللم عليلله  الللله صلللى للرلسللول قيللل  الللذي لن ذلك؛ إلى
زفه تمن قيل ما بحرو تله، زل نن ظاهرها على حيقال:  الية أن  الولى ولكن قب أ

تمن قيل قد للرلسول قيل ما تله زل حع ت وكما قب ذفللا لكن ذكر ملا  كلذلك(( آن
هلهم من الذين أتى مجنللون أو سللاحر قللالوا إل رسول من قب

زتهم لكن  الكلم نفس قالو ا ) فيقال: إنهم)  العرب. بلغة ليس بلغ



وذو مغفللرة لللذو ربك إن قبلك من للرسل قيل قد ما إل(( 
بض فيهللا  الجملة )) هذ؛هأليم عقاب ْقر زمنللو ا أن للمكللذبين علل لللم فللإن يؤ
حضو ا فقد يؤمنو ا نر بض للعقاب، تع ْقر زله: (( إن يؤمنللو ا أن علل لللذو ربللك لقللو
ندم  العمود على ياللي )) {تقدم مغفرة لللذو ربللك } (( إن  النللاس مع تق
تفر يقول: فآمنو ا كأنه )) يعني مغفرة تل((تعالى:  كقوله وهذ ا لكم حيغ يقل  
رن هذي نل يروا هل رف تن رك يهوا هإ رت تر رين رف تغ تم يي يه تد رما رل رف رق رل عقاب  وذو(( ،)) رس

زمنو ا لم )) يعني: إن أليم فللي ترهيللب:  الللترغيب وفيلله ترغيللب ففيلله يؤ
)) و العقللاب أليللم عقاب لذو)) و الترهيب: ((  مغفرة لذوقوله: (( 

زلم، بمعنى و الليم  النتقام هو زعلل بمعنى تأتي وفعيل  المؤ ذر ا حمف فلي كلثي
 الشاعر: قال كما  العربية  اللغة

زمن               تة أ تن حقني           السميع  الد اعي ريحا سر تؤ هجوع ع وأصحابي ي
نسميع زمع يعني  ال حمس   الل

ولسلم آله وعلى عليه  الله صلى  الرلسول  الكريمة: تسلية  الية هذ؛ه في
زلم إذ ا لنه صرلسل زقيل قد أنه تع زله زمن لل حل قب ا مثل تل لله قيلل م حه عليله لسل

 المر.
زدها ومن نن فو اكئ حبون و احدة تعالى  الله لسنة أ سذ تك حلهم فالم حلهم و احد قو وفع
)). قبلك من للرسل قيل قد ما إلكقوله: ((  و احد
حة  الكريمة: إثباع ت  الية فو اكئد ومن ْقتر وهللي وجل عز لله  المغفرة صف لسلل

نذنب  المغفرة. هذ؛ه عنه، و التجاوز  ال
حع ت ومن زة فو اكئدها: إثبا ند )). أليم عقاب وذولقوله: ((  عقابه ش
زرض حيث بالعباد  الله فو اكئدها: رحمة ومن حب عليهم يع تج حللتى  التوبة حمو

ْقو ا ل تد )). مغفرة لذو ربك إنلقوله: ((  معصيته في يتما
نن ومن زكر فإذ ا مثاني  القرآن هذ ا فو اكئدها: أ زكللر  الللترغيب جللانب فيلله حذ حذ
نل  الترهيب جانب معه تئ تع ل تم تو  النفس تط حل نطمع في وتغ تن  ال تم زر زمن فتأ مكلل
تمع  الله تع لئل وهللذ ا هلذ ا بيلن تعالى  الله فيج تمل ْقضللل فلي  النسلان يط تف  ال

تن تم نل  الللله، مكر زمن فيأ تئ تنللط يخللاف ول ْقق هللذ ا وعلللى  الللله رحمللة مللن في
حر؛ه فيكون ْقي  المللام قللال ولهللذ ا و الرجللاء،  الخللوف بيللن تعالى  الله إلى لس
حفه يكللون أن وجللل عللز  الللله إلللى للساكئر  الله: " ينبغي رحمه أحمد خللو

حؤ؛ه ذد ا ورجا صيهما و اح تلللب فأ أن بعضللهم: " ينبغللي " وقللال صللاحبه هلللك غ
تزع ع إن  الطير كجناحي للنسان و الرجاء  الخوف يكون لسللقط أحللدهما  انه
ذيا و احد ا و الخوف  الرجاء " فيكون  الطير قال: ولهذ ا وتخاف ترجو متساو

قفا ربهم يدعون((  قعا خو نصل ))، وطم فقللال: "  العلللم أهل بعض وف



زمللل إذ ا للنسان ينبغي حب يكللون أن  الحسللناع ت ع سقلله فللي  الرجللاء جللان ح
الله  الظلن إحسلان ملن هذ ا لن أرجح؛ حهله ب نن " ووج ا  اللله أ نم وفقلك تل
تدك قد فإنه للعمل نما بالثو اب، وع تل بالجابللة، وعللدك فقد للدعاء وفقك و
تت إذ ا فعليه ْقل سلب  الخير فع ْقلت وإن  الرجاء، جانب فغ تت أو  الشللر فع ْقملل هم

سلب به تعك  الخوف جانب فغ تد عللن أو  الشللر فللي  التمادي عن  الخوف لير
بل تفصيل، هذ ا  الشر، مو اقعة حضهم آخر تفصي ذحى لسلك بع وقللال: آخر من

سلب أن ينبغي  الصحة حال في تغ نن  الخللوف؛ جللانب ي  النسللان  الصللحيح ل
ذة  الله أعطا؛ه قد  الذي نح يبالي، ول  الشر في يتمادى ربما وعقله ببدنه زص
سلب  المرض في كنت وإذ ا نن  الرجللاء جانب فغ عليلله  الللله صلللى  النللبي ل

نن  ل(قال:  ولسلم رت هسن وهو إل أحدكم يمو نن ييح ربلله الهظ نن) بر  ل
زن عند تعالى  الله ْقس سن حح زد؛ه تظ نن أن ينبغي و الذي به، عب  النسلان يقلال: إ

حب و التهللاون  المعاصللي فللي  التمللادي نفسلله مللن خللاف فللإذ ا نفسه طبي
سلب بالطاعاع ت تغ حي زسلله مللن خاف وإن  الخوف، جانب فل مو نف حهلل صز تلء  ال تي حخ و ال

ْقمن ْقكللر زمن و ال ْقب  الللله تم سللل تغ حي  الحقيقللة فللي فالنسللان  الخللوف جللانب فل
حب   نفسه طبي

رنلا ه  وللو((وجللل:  عللز قللال ثللم تل قنلا جع ييلا قرنآ هم للول لقلالوا أعج
رلت رص قللال: " و المفسللر  القرآن على يعود ) (جعلنا؛ه)  الضمير) نآياته يف

ْقكر " وإنما  الذكر أي حر؛ه لسبق لنه قال: ذ ذبا ذك كفللروا الذين إن((  قري
بق  المعنللى حللال كل وعلى ))، لكتاب وإنه)) ((  بالذكر تفلل نت من عليلله حم أ
قرنآنللا جعلنللا ه لو((   القللرآن إلللى (جعلنللا؛ه) يعللود فللي  الهاء  الضمير
لقالوا((   العللرب مللن؟ علللى نللزل قد وهو  العجم بلغة )) أي أعجميا

عليلله  الللله  صلى للرلسول  المكذبون )) (لقالو ا) أي نآياته فصلت لول
نل ولسلم تنت (لول) ه سي حب ْقت)  تل سص حف تمهللا، (آياته) حتى ( نن نفه تعللالى  الللله ولكلل

تطع قد لعلكللم عربيلا قرنآنللا جعلنللا ه  إنا((فقللال:   الحجللة عليهللم ق
قنا أنزلنا ه إنوقال: (( ) ) تعقلون ،)) تعقلللون لعلكللم عربيللا قرنآ

نل وقللوله: (لللول) بمعنللى نن  الللله رحملله  المؤللل ف أفادنللا ه (لللول) تللأتي أ
نية وتأتي للتحضيض حيقال شرط وهنللا لوجلود،  امتناع ع إعر ابها: حرف في و

 امتنللاع ع فللل(لللو) حللرف و العللدم  الوجللود تتقالسللم  الحللروف هللذ؛ه تتقالسم
نما) حرف لمتناع ع، تل تقللول: لوجللود  امتنللاع ع و(لول) حرف لوجود، وجود و(

نما زجد  الكر ام أكرمته. هنا جاءني تل زيللد جللاء وتقول: لو  المجيء لوجود حو
حته. هنا بد وتقللول: لللول  الوجود، لمتناع ع  الكر ام  امتنع لكرم ْقكللت زيلل أو لهل

ْقلت تع ول هللذ ا من (لول) ليست هنا لوجود، إيش؟  امتناع ع فهنا وكذ ا كذ ا لف



 التحضلليض، معنللى إلللى  الشللرطية معنى عن  انتقلت (لول) هنا هذ ا زمن
نية زمن بن كلمهم بق قي (أعجمللي " (أ) قرآ إنكللار (عربللي)  السللتفهام و) نللب

تلت لقالو ا: لول  العجم بلغة  القرآن كان لو " يعني منهم سص حته حف تنللت آيا سي حب و
يمكللن ل )) يعنللي وعربللي أأعجميأيضا: ((  لقالو ا ثم  العربية باللغة

تل  العجم بلغة  القرآن يكون أن قللالو؛ه  الللذي وهللذ ا عربللي، نللبي علللى نز
نن بمعنى يعني حقيقي  الستفهام تلهم أ ززل أن يمكللن ل حللق قللو ْقنلل بن ي قللرآ
نص وقد عربي، نبي على أعجمي  وما((قللوله:  فللي ذلللك علللى  الللله ن
حمهللم) لهم ليبين قومه بلسان إل رسول من أرسلنا هللذ ا ) فكل

مق )) نآيللاته فصلت لولقللولهم: ((  أمللا هللذ ا، كلمهللم نقبللل فنحن ح
تلة فنقول: هي نص تف نجة لكنها حم قيا  القرآن كان لو ح زم قولهم هذ ا وعلى أعج

ذحا يكون فلي حجلة لهلم لصلار  العجميلة باللغلة  القلرآن كلان للو صلحي
مق نآيللاته فصلللت لللولقللولهم: ((   أأعجمللي(( قللولهم فللي )) وحلل

 الهمللزة " تحقيللق  الثانيللة  الهمللزة  المؤل ف: " بتحقيللق قال ))، وعربي
تأعجمي أن  الثانية تأ زبهللا  المشللهورة،  القر اءة هي كما تقول:  يقللول: " وقل

ذفا زل قي أ زم تج ْقع تء ا ذفا  الثانية قلبنا "  أنللك بمعنللى " ء اعجمي ودونه " بإشباع ع أل
مد حم قد ا  الل ف ت قيا م صدها أو طبيع قد ا تم ذد ا ملل  الطللبيعي و المللد ذلللك، علللى ز اكئلل

فيهللا فيكللون هللذ ا " وعلى قوله: " بإشباع ع  الز اكئد " و المد قوله: " ودونه
تجمللي نعللم قللر اء اع ت، ثل ث قللر اءة؟ كللم ْقع تأ قي تأ زملل تج ْقع قي ءآ زملل تج ْقع ثل ث تء ا

لنها لسنة كلها  القر اء اع ت لسنة معلوم- كلها هو -كما و القر اء اع ت قر اء اع ت،
تتت تنهلا  الللذي للنسللان وينبغللي ولسلللم، عليلله  الللله صلى  النبي عن ثب أتق

تظها تأ أن وحف  الللتي  العبللاد اع ت فللي نقللول كمللا مللرة وبهللذ ا مرة بهذ ا يقر
ننه متنوعة وجو؛ه على وردع ت تل أن ينبغي إ تع ولكن مرة، وهذ ا مرة هذ ا تتف

ترأ هل زل ف بمللا نق أخللرى؟ بقللر اءة  العللو ام أيللدي بيللن  الللذي  القللرآن يخللا
نن نرى ولهذ ا  الجو اب: ل حللله مللا  الحكمة عدم زمن أ إذ ا  الطلبللة بعللض يفع

زرف كان ترأ  القر اء اع ت يع  العللو ام أيللدي بيللن ليسللت  الللتي  القللر اءة في يق
نن نن عظيم؛ خطأ هذ ا فإ ني ل زم درك ل  العا حط ولسلوف  الشلياء هلذ؛ه ي زبل يه
حر ْقد زسه في  القرآن ق صل نف زق حته وت تم  القللارئ هللذ ا يتهللم ربمللا ثللم عند؛ه، عظ
ننه تطأ بأ زلط، أخ حكمة، عند؛ه وليس علم عند؛ه يكون  الناس بعض لكن وغ

بل وهذ ا تل زن في خ حز زر  العبد تو ا ْقي ل ولكللن علللم عنللدك يكللون أن  العبللد ولس
فللي هللم تمللن وهللم تنللازعو ا عنهللم  الللله رضللي  الصحابة كان إذ ا حكمة،
سم فكيلل ف  القر اء اع ت  اختلف هللو قليقللول: ((  نعللم  الزمللن، هللذ ا بعللو ا
زبهم في محمد يا )) (قل) يعني: قل نآمنوا للذين للللذين هو" ((  جو ا



زمللن هللدى نآمنوا )) هللو" ((   الجهللل )) مللن وشللفاء((   الضللللة )) 
ْقكر  القرآن على يعود  الضمير سذ ونور علم )) أي هدى نآمنوا للذين((   ال

زمن رحمه  المؤل ف )) يقول وشفاء((  تجهل  الله: "  تظللر فيلله " وهذ ا  ال ن
زمن لن ْقهل "  تج زخل  ال نن )) إذ هدىقوله: ((  في " د ا  العلللم هللو  الهللدى أ

صد؛ه ْقن  الجهل، وض قللال كمللا  القلللوب مللرض  المللرض زمللن يعني شفاء لك
ريا((تعالى:  رها   ري يس رأ ننا تد ال تم رق يك تت رء لة رجا رهظ هع تو تن رم تم هم يكلل رب لء رر رفا هشلل رو

رما هر هفي هل يدو رص نن ] فالصو اب57)[يونس:) ال تله: ((  أ قدىقللو زمللن ه  ((
ذدى فهو  الجهل وهي  الضللة زمللن شفاء((  و الضللللة،  الجهللل زمن ه  ((
ْقرض  المرض ذضا هو بل  القلوب م بء أي نن  البد ان مرض زمن شفا  القرآن فإ

تفى ْقش تت أمللر اض فللي كللذلك بلله ويستشللفى  القلللوب أمللر اض فللي به حيس
ءن زمن وكم  البد ان، ذضا مريض إنسا قيا مر زن ح؛ه بد بللالقرآن، تعللالى  الللله شفا
تد كان  الذي أكثركم عند أو لديكم مشهورة  اللديغ وقصة سي زمه لس ونزل قو

بة به ني حفوهم ولم  الصحابة من لسر زضي تر حي نخ ذبللا تعللالى  الللله فسلل ذة عقر تر كللبي
ْقت شديدة تغ تد تدهم فل ذيا فطلبو ا لسي لكللم نرقللى قللالو ا: ل  الصحابة من ر اق

ْقوهم  الغنللم ملن وكلذ ا بكذ ا إل تط حدهم فلذهب فلأع لسلورة عليله يقلرأ أحلل
تم حتى  الفاتحة تط كأنما قا زش نبصو ا لكنهم عقال من حن  الللتي  الغنللم فللي تر
صل تكون أل خافو ا أخذوها زح ولسلللم عليلله  الله صلى  النبي أتو ا حتى لهم تت
ل ذلللك  قللال) بسللهم معكللم لللي واضربوا  خذوا(فقال:  فسألو؛ه

ذة ذبا ولكن  اللحم إلى حاج زيي زبهم تط ذنللا لقلو تنا حنللو ا لنفولسللهم و اطمئ ني تب أنلله ليت
ولسلللم عليلله  الللله صلللى  النللبي أخللبرو ا أنهم  المهم فيه، إشكال ل حلل
) رقية؟ أنها يدريك  وما(فقال:   الفاتحة  اللديغ هذ ا على قركئو ا أنهم

نين نن بهذ ا فتب بء  القرآن أ لكللن  البللد ان وألسللقام  القلللوب أمر اض من شفا
تمن؟ ذل أمللا شفاء وبأنه  الله عند زمن وبأنه بالقرآن آمنو ا آمنو ا للذين زل رج

زمن لم ذلسا به يرفع ولم به يؤ ذلسا بمخالفته ير ولم رأ نن بأ ينتفللع ل هللذ ا فللإ
به.

)) عمى عليهم وهو وقر نآذانهم في يؤمنون ل والذينقال: (( 
نآذانهللم فللي((  )) مبتللدأ يؤمنللون ل والذين((   العافيللة  الله نسأل
(و الذين) يعنللي هو  الذي  الول  المبتدأ خبر و الجملة وخبر، )) مبتدأ وقر
ففلي يؤمنلون ل  اللذين وأملا وشلفاء هلدى آمنلو ا لللذين قال: هلو كأنه

صرلسللل ول بللالله يؤمنللون ل بإيش؟ يؤمنون ل وقر، آذ انهم بللالكتب ول بال
زنهم في هؤلء بر آذ ا ْقق تقل أي تو نن زث ْققر ل ْقمل بمعنى  الو زح  اللله قلال  الثقيل  ال

نسللحاب )) يعنللي وقرا فالحامل تتعالى: ((  زمللل  ال تء تح  الكللثير،  المللا



زنهم في يكون هذ ا فعلى تقللل أي وقللر آذ ا تمم زث تصلل و العيللاذ يسللمعون فل و
ترع ت يبصرون )) فل عمى عليهم وهو((  بالله، عنللد  الفهللم منافذ فصا

زصل فل يبصرون ول يسمعون ل مسدودة،  المؤمنين غير  القللرآن هدى ي
بعيللد مكان من ينادون أولئك عمى عليهم وهو((  قلوبهم، إلى

ولخريللن وشفاء هدى لقوم  الو احد  الكلم يكون قاكئل: كي ف قال )) فإذ ا
ذمى    القلب في ما بحسب قلنا: هذ ا وضللة؟ ع


